
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Usługi psychologiczne i pedagogiczne dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Świdnicy Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890724208

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wałbrzyska 15

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 0748515010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pcpr@pcpr.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pcpr.swidnica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi psychologiczne i pedagogiczne dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Świdnicy Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03b7de90-6f84-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007616/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-16 00:51
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000895/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi psychologiczne i pedagogiczne dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR
Świdnica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu Platformy Przetargowej w ZAKŁADCE DANEGO POSTĘPOWANIA:
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica/proceedingsSzczegóły związane z wymaganiami
technicznymi i organizacyjnymi zostały zawarte w SWZ. Wsparcie techniczne Platformy Open Nexus
Sp. z o.o. Poznań (pn-pt: 8:00-17:00) DLA WYKONAWCÓW jest dostępne pod tel. 22 101 02 02 lub e-
mail: cwk@platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio pozyskał jest administratorem danych. Dotyczy to w szczególności:-
Wykonawcy będącego osobą fizyczną,- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą
jednoosobową działalność gospodarczą,- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np.
dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),- członka organu zarządzającego wykonawcy,
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będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),- osoby fizycznej
skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej
„RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica, 2) administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-
mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 19 oraz 74 ustawy Pzp.; 5) Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;8) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych ;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie
przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”Jednocześnie
Zamawiający informuje że obowiązek informacyjny istnieje również po stronie Wykonawcy.
Szczegółowe zapisy m.in. w tym, zakresie zawiera SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczna części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
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Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie A: POMOC PSYCHOLOGICZNA w wymiarze nieprzekraczającym 530 h zegarowych:
usługi świadczone w formie konsultacji indywidualnych w przewidywanym wymiarze 12 h
tygodniowo, (łącznie w wymiarze do 516 h, tj. 43 tygodni w 2021 r.) z wyłączeniem 52 tygodnia
w 2021 r. oraz 2 tygodni w okresie wakacyjnym tj. miesiące lipiec/ sierpień 2021 r. Liczba godzin
w 2021 r. do 516 h. Tygodniowy wymiar konsultacji indywidualnych pomniejsza się w sytuacji,
gdy w tygodniu wypadają dni wolne od pracy, ustalone jako święta ustawowe (dotyczy:
05.04.2021 r., 03.05.2021 r., 03.06.2021 r., 1.11. 2021 r. oraz 11.11.2021 r.). W ramach zadania
przewiduje się także udzielenie na osobne zlecenie poradnictwa interwencyjnego w sytuacjach
kryzysowych, losowych, które mogą wystąpić na terenie powiatu świdnickiego w wymiarze ok.
14 h.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85310000-5 - Usługi pracy społecznej

85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia
Wznowienie będzie realizowane pod warunkiem zabezpieczenia przez JST stosownych
środków finansowych w planie finansowym jednostki na kolejny okres budżetowy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki osobno
dla każdego zadania na podstawie odrębnej umowy zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamówienia mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu Wykonawcy usług o wartości do 100% wartości zamówienia powiększonej o
należny podatek VAT. Powyższa wartość została uwzględniona przy ustaleniu wartości zamówienia.
W/w zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Opis przedmiotu zamówienia oraz
wzór umowy (dla danego podzadania) określają w szczególności jakie usługi Zamawiający przewiduje
do realizacji w ramach powtórzenia podobnych usług. Podstawą do wszczęcia negocjacji będą ceny
jednostkowe wskazane w umowie w podstawowym zamówieniu.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każde zadanie będzie oddzielnie oceniane.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00007616/01 z dnia 2021-02-15

2021-02-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Każde zadanie będzie oddzielnie oceniane.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie B: POMOC PEDAGOGICZNA w wymiarze nieprzekraczającym 310 h zegarowych
:usługi świadczone w formie konsultacji indywidualnych w przewidywanym wymiarze 7 h
tygodniowo, (łącznie w wymiarze do 301 h, tj. 43 tygodni w 2021 r.) z wyłączeniem 52 tygodnia
w 2021 r. oraz 2 tygodni w okresie wakacyjnym tj. miesiące lipiec/sierpień 2021 r. Liczba godzin
w 2021 r. do 301 h. Tygodniowy wymiar konsultacji indywidualnych pomniejsza się w sytuacji,
gdy w tygodniu wypadają dni wolne od pracy, ustalone jako święta ustawowe (dotyczy:
05.04.2021 r., 03.05.2021 r., 03.06.2021 r., 1.11.2021 r., 11.11.2021 r.).W ramach zadania
przewiduje się także udzielenie na osobne zlecenie poradnictwa interwencyjnego w sytuacjach
kryzysowych, losowych, które mogą wystąpić na terenie powiatu świdnickiego w wymiarze ok. 9
h.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85310000-5 - Usługi pracy społecznej

85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia
Wznowienie będzie realizowane pod warunkiem zabezpieczenia przez JST stosownych
środków finansowych w planie finansowym jednostki na kolejny okres budżetowy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki osobno
dla każdego zadania na podstawie odrębnej umowy zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamówienia mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
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dotychczasowemu Wykonawcy usług o wartości do 100% wartości zamówienia powiększonej o
należny podatek VAT. Powyższa wartość została uwzględniona przy ustaleniu wartości zamówienia.
W/w zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Opis przedmiotu zamówienia oraz
wzór umowy (dla danego podzadania) określają w szczególności jakie usługi Zamawiający przewiduje
do realizacji w ramach powtórzenia podobnych usług. Podstawą do wszczęcia negocjacji będą ceny
jednostkowe wskazane w umowie w podstawowym zamówieniu.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każde zadanie będzie oddzielnie oceniane.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Każde zadanie będzie oddzielnie oceniane.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art.
112 ust. 2 ustawy Pzp. dotyczące:1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Zamawiający nie precyzuje
warunku.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów:• Zadanie A - POMOC PSYCHOLOGICZNA:Warunki
obligatoryjne dla każdej osoby bezpośrednio świadczącej usługę:Zamawiający uzna warunek za

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00007616/01 z dnia 2021-02-15

2021-02-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobą lub osobami
spełniającymi następujące warunki:- posiadającą ukończone studia wyższe II stopnia na
kierunku psychologia,- uczestniczącą w okresie 2018 - 2020 r. (każdego roku) w co najmniej 2
spotkaniach superwizyjnych indywidualnych lub grupowych wspierających pracę psychologa,-
posiadają ukończone co najmniej 2 szkolenia w łącznym wymiarze co najmniej 50 godzin z
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i/lub interwencji kryzysowej i/lub pracy z osobami
doświadczającymi przemocy lub sprawcami.• Zadanie B - POMOC PEDAGOGICZNA:Warunki
obligatoryjne dla każdej osoby bezpośrednio świadczącej usługę:Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobą lub osobami
spełniającymi następujące warunki:- posiadającą ukończone studia wyższe II stopnia na
kierunku pedagogika,- uczestniczącą w okresie 2018-2020 (każdego roku) w co najmniej 2
spotkaniach superwizyjnych indywidualnych lub grupowych wspierających pracę pedagoga,-
posiadającą ukończone co najmniej 2 szkolenia w łącznym wymiarze co najmniej 50 godzin z
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i/lub interwencji kryzysowej i /lub pracy z osobami
doświadczającymi przemocy lub sprawcami.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Warunek
obligatoryjny dla WSZYSTKICH zadań:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek. 1.4. Zdolności technicznej lub
zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponować osobą lub osobami spełniającymi następujące warunki:• Zadanie A -
POMOC PSYCHOLOGICZNA:Warunek obligatoryjny dla każdej osoby bezpośrednio
świadczącej usługę:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponować osobą lub osobami:- posiadają/-mi co najmniej 5 - letni
doświadczenie związane z świadczeniem usług psychologicznych w instytucjach lub placówkach
realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub działających na rzecz
dziecka i rodziny.• Zadanie B - POMOC PEDAGOGICZNA:Warunek obligatoryjny dla każdej
osoby bezpośrednio świadczącej usługę:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobą lub osobami:- posiadającą/-mi
co najmniej 5 - letni doświadczenie związane z świadczeniem usług pedagogicznych w
instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w
rodzinie lub działających na rzecz dziecka i rodziny.1.5 Dodatkowe warunki udziału w
postępowaniu:• Zadanie A - POMOC PSYCHOLOGICZNA:Warunek obligatoryjny:Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli:- do realizacji zmówienia Wykonawca zleci maksymalnie 3
(trzy) osoby spełniające wszystkie wyżej opisane wymagania.Warunek fakultatywny:Ze względu
na różnorodne, specyficzne potrzeby osób korzystających z usług świadczonych w ramach
niniejszego zamówienia Zamawiający zaleca (w miarę możliwości Wykonawców) o wskazanie
do realizacji przynajmniej 1 (jednej) kobiety i 1 (jednego) mężczyzny. Powyższy warunek
stanowi jedynie zalecenie Zamawiającego. Nie spełnienie powyższego warunku nie będzie
skutkować wykluczeniem Wykonawcy, czy odrzuceniem oferty. Ponadto o zamówienie mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp. b) nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.– NIE DOTYCZY OSÓB NIE PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.d) w przypadku pracy z dzieckiem/dziećmi nie znajdują się
w rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom
przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 tj. ze zm.). Zgodnie z art. 21
cytowanej wyżej ustawy „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem
osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem
małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej
działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w
Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem
ograniczonym”.Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i
oświadczeń, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o
których mowa w niniejszej Specyfikacji Warunkach Zamówienia. Oświadczenia i dokumenty
oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w
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postępowaniu. Nie spełnienie chociażby jednego OBLIGATORYJNEGO warunku skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z
postępowania uznaje się za odrzuconą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty (aktualne na dzień składania ofert) oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Informacje zawarte
w w/w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.Zamawiający działając zgodnie
z art. 274 ust. 2 ustawy Pzp. , jeśli uzna to za niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania, MOŻE wezwać Wykonawców do złożenia:1) oświadczenia (w zakresie art. 108 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp.) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 tj. ze zm.), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie
od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do
SWZ;– NIE DOTYCZY OSÓB NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.2) odpisu
lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia umocowania do działania w imieniu
Wykonawcy. – NIE DOTYCZY OSÓB NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ.Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest (na
wezwanie Zmawiającego) do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych
na dzień ich złożenia):1) oświadczenia Wykonawcy (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.) o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 tj. ze zm.), z innym Wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ; – NIE
DOTYCZY OSÓB NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.2) odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.) sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; – NIE DOTYCZY OSÓB
NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.3) W przypadku Wykonawców nie
prowadzących działalności gospodarczej należy złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności
gospodarczej zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.Szczegóły oraz sposób przygotowania i złożenia
Zamawiającemu podmiotowych środków dowodowych określa SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty (aktualne na dzień
składania ofert) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – zgodnie z załącznikiem nr
3 do SWZ. Informacje zawarte w w/w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest (na wezwanie
Zmawiającego) do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień
ich złożenia):- wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć dokumenty
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potwierdzające posiadane kwalifikacji zgodnie z pkt. 1.2 części IV SWZ oraz dowody potwierdzające
należyte wykonanie zamówienia/zamówień (warunków określonych w pkt. 1.4 części IV SWZ), w
szczególności referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane) a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg wzoru
załącznika nr 5 do SWZ;Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne lub jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia
odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może w każdym czasie, na każdym etapie
postępowania wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. Zamawiający nie wzywa
Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. dane umożliwiające dostęp do tych środków.Zgodnie z dyspozycją
art. 127 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.Sposób przygotowania i złożenia Zamawiającemu podmiotowych środków
dowodowych określa część VI SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie precyzuje warunku.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Inne dokumenty:1) Oferta - na ofertę składa się:a) Dla zadania A - formularz ofertowy –
załącznik nr 1 do SWZ;b) Dla zadania B - formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ.Do
przygotowania oferty Zamawiający zaleca wykorzystanie załączników do SWZ. W treści oferty
należy zamieścić informacje zawarte w formularzu ofertowym dla danego zadania.Szczegółowy
sposób przygotowania i złożenia oferty zawarto w części VIII SWZ.2) Pełnomocnictwo w
oryginale w postaci elektronicznej, bądź cyfrowe jego odwzorowanie, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)
MOCODAWCY, o ile ofertę składa pełnomocnik. Zamawiający dopuszcza również złożenie kopii
pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w trybie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego
1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 tj. ze zm.) tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie
może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.Dokumenty podmiotów zagranicznych:1)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz w ust. 3 pkt 2 SWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator, lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby, albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 3)
Dokumenty, o którym mowa w pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
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Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu. Sposób przygotowania i złożenia Zamawiającemu podmiotowych środków
dowodowych określa część VI SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) - art. 58 ust.1
ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty pełnomocnictwo
(przygotowanie zgodnie z zapisami ust. 9 pkt 2 części V SWZ) do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowy sposób spełniania warunków
udziału w postępowaniu dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
został określony w części IV SWZ „warunki udziału w postępowaniu”. Korespondencja będzie
prowadzona z pełnomocnikiem (liderem).Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy
Zamawiający może żądać przedłożenia umowy współpracy (np. umowa konsorcjum),
zawierającą, co najmniej:- oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich partnerów
wobec Zamawiającego za wykonanie umowy, a także w razie nie wykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków określonych umową zawartą z Zamawiającym. - wyznaczenie jednego z
partnerów konsorcjum jako partnera kierującego (lidera), który będzie upoważniony do
zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też
dla wszystkich partnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ – Projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do
treści tej umowy dla zadania A;Załączniku nr 8 do SWZ – Projektowanych postanowieniach
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy dla
zadania B.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00007616/01 z dnia 2021-02-15
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związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-23 23:59

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-24 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie A środki finansowe w wysokości 58.300,00 zł
brutto, na zadanie B środki finansowe w wysokości 34.100,00 zł brutto.
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty (aktualne na dzień składania ofert) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w w/w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.Zamawiający działając zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy Pzp. , jeśli uzna to za niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, MOŻE wezwać Wykonawców do złożenia:1)	oświadczenia (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 tj. ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;– NIE DOTYCZY OSÓB NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.2)	odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia umocowania do działania w imieniu Wykonawcy. – NIE DOTYCZY OSÓB NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest (na wezwanie Zmawiającego) do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):1)	oświadczenia Wykonawcy (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 tj. ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ; – NIE DOTYCZY OSÓB NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.2)	odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.) sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; – NIE DOTYCZY OSÓB NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.3)	W przypadku Wykonawców nie prowadzących działalności gospodarczej należy złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.Szczegóły oraz sposób przygotowania i złożenia Zamawiającemu podmiotowych środków dowodowych określa SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty (aktualne na dzień składania ofert) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w w/w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest (na wezwanie Zmawiającego) do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):- wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacji zgodnie z pkt. 1.2 części IV SWZ oraz dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia/zamówień (warunków określonych w pkt. 1.4 części IV SWZ), w szczególności referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane) a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ;Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne lub jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może w każdym czasie, na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. dane umożliwiające dostęp do tych środków.Zgodnie z dyspozycją art. 127 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.Sposób przygotowania i złożenia Zamawiającemu podmiotowych środków dowodowych określa część VI SWZ.
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